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Onderwerp 

Windpark Caprice; stand van zaken 

 

Inleiding 

Bij informatienota d.d. 9 maart 2021 hebben wij uw raad geïnformeerd over de nieuwe terinzagelegging 

van ontwerpstukken Windpark Caprice. Toegezegd is dat wij u informeren over de toetsing van de vraag 

van initiatiefnemer om de aanvraag omgevingsvergunning te wijzigen. De wijziging betreft het verhogen 

van het vermogen van 5 naar 7 MW per windturbine.  

  

Verzoek wijziging vermogen 22 februari 2021 

Op 22 februari 2021 heeft de adviseur Bosch & Van Rijn namens de initiatiefnemer gevraagd een wijziging 

te mogen doorvoeren in de aanvraag omgevingsvergunning voor het verhogen van het vermogen van de 

windturbines. Het maximale totale vermogen van de twee windturbines neemt toe van 10 MW naar 14 

MW. De initiatiefnemer wil dit maximum graag verhogen, omdat er door technologische ontwikkelingen 

mogelijk nieuwe, gunstiger typen op de markt komen. Deze hebben een hoger vermogen, maar geven 

volgens de initiatiefnemer geen extra milieueffecten. Dit is onderbouwd in een memo door Bosch & Van 

Rijn. Deze onderbouwing wordt toegevoegd aan de stukken die officieel ter inzage worden gelegd. 

 

Toetsing van het verzoek tot wijziging van het vermogen 

Het verzoek en de onderbouwing van de initiatiefnemer is door ons getoetst. De conclusie is dat een 

verhoging van het vermogen geen consequenties heeft voor de eerder afgegeven adviezen, die 

betrekking hebben op de ontwerp-omgevingsvergunning. Het verhogen van het vermogen leidt niet tot 

extra milieueffecten. Ook de ruimtelijke impact verandert niet door het verhogen van het vermogen, omdat 

de maatvoering niet wijzigt. De tiphoogte, ashoogte en rotordiameter van de windturbines blijven binnen 

de bandbreedte van het voorkeursalternatief (VKA). Daarnaast heeft de provincie ook kennis genomen 

van het verzoek om het vermogen te verhogen. De conclusie van de provincie is dat de 

capaciteitsverhoging niet tot extra effecten leidt die de besluitvorming voor de ontheffing en vergunning 

Wet natuurbescherming verandert. Ook de provincie stemt in met de wijziging. Hieronder lichten we onze 

conclusie verder toe voor drie milieueffecten.  
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Drie belangrijke milieueffecten 

Door specialisten van ODRA zijn adviezen gegeven over drie belangrijke milieueffecten: geluid, 

slagschaduw en externe veiligheid. Deze adviezen worden toegevoegd aan de stukken die officieel ter 

inzage worden gelegd. Hieronder leest u de conclusies uit die adviezen. 

 

Advies Geluid  

In de onderbouwing van de initiatiefnemer is aangetoond dat er geen relatie is tussen het elektrisch 

vermogen en het geluid dat de turbine maakt. Dit wordt ook bevestigd in een eerdere uitspraak door de 

Raad van State. Daarnaast moeten de te plaatsen turbines voldoen aan de specificaties van de turbines 

die zijn onderzocht in het akoestisch onderzoek (van de bovengrens van het voorkeursalternatief). Met die 

specificaties wordt aan de norm voldaan. Die specificaties gelden ook voor de turbines met een hoger 

vermogen. Wij hebben de onderbouwing getoetst en concluderen dat windturbines met een hoger 

vermogen geplaatst kunnen worden onder de voorwaarde dat voldaan wordt aan de specificaties uit het 

akoestisch onderzoek. De onderbouwing van de initiatiefnemer toont aan dat dat mogelijk is.  

 

Advies Externe veiligheid 

Getoetst is of de toename van het vermogen leidt tot andere conclusies ten aanzien van het aspect 

externe veiligheid. Alleen het vermogen wijzigt. De overige parameters die van belang zijn voor de 

beoordeling van de externe veiligheidsrisico’s wijzigen niet (denk aan bijvoorbeeld: masthoogte, 

wieklengte en toerental). De toename van het vermogen leidt niet tot andere conclusies dan de uitkomsten 

van de eerder uitgevoerde kwantitatieve risicoanalyse. Dit blijkt ook uit aanvullend contact met de 

Kennistafel Veiligheid Windenergie. Die concludeert eveneens dat het verhogen van het vermogen geen 

verhoging van het risico met zich meebrengt, omdat de overige parameters niet wijzigen.  

 

Advies Slagschaduw 

Met de initiatiefnemer is overeengekomen dat de windturbines worden voorzien van een 

stilstandvoorziening om slagschaduw op omliggende woningen te minimaliseren. Er kan alleen 

slagschaduw voorkomen op het moment dat de zon doorbreekt en de windturbine tijd nodig heeft om stil 

gezet te worden. Het verhogen van het vermogen verandert niets aan deze afspraak. 

Daarnaast geldt dat een turbine met een hoger vermogen geen invloed heeft op de slagschaduw. De 

parameters die van belang zijn voor de beoordeling van de slagschaduw wijzigen niet (denk aan 

bijvoorbeeld: masthoogte, wieklengte of toerental). De toename van het vermogen leidt niet tot andere 

conclusies dan de uitkomsten van het eerder uitgevoerde slagschaduwonderzoek.  

 

Watervergunning van Rijkswaterstaat 

Na de eerste terinzagelegging heeft Rijkswaterstaat besloten dat alsnog een watervergunning nodig is 

voor één windturbine. Deze windturbine komt op onbebouwd terrein te staan. Dit valt niet onder de 

bestaande watervergunning voor het terrein van de steenfabriek. Daarom moet voor deze turbine een 

watervergunning aangevraagd worden. De initiatiefnemer heeft de aanvraag inmiddels ingediend. 

Rijkswaterstaat stelt nu een ontwerpvergunning op en verwacht deze in de loop van juli gereed te hebben. 

Op verzoek van de gemeente publiceert Rijkswaterstaat na de vakantieperiode. Daarom komt de ontwerp-

watervergunning naar verwachting vanaf eind augustus ter inzage te liggen. Inwoners kunnen dan deze 

stukken inzien en hierop reageren met een zienswijze. In augustus krijgen (direct) omwonenden hierover 

een brief met meer informatie en publiceren wij dit ook via onze gemeentelijke kanalen. Rijkswaterstaat is 

bevoegd gezag en behandelt de zienswijzen om vervolgens hierover een besluit te nemen. 

 

Kernboodschap 

Uit de toetsing blijkt dat het verhogen van het vermogen van de windturbines niet zorgt voor extra nadelige 

effecten op de omgeving. Daarom kunnen we het maximale vermogen in de ontwerp-

omgevingsvergunning aanpassen van maximaal 10 naar 14 MW. Deze aanpassing wordt meegenomen in 

de stukken die opnieuw ter inzage worden gelegd. Ook de onderbouwing van de initiatiefnemer en de 

toetsing hiervan leggen we ter inzage. 
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Rijkswaterstaat heeft besloten dat een watervergunning nodig is voor één van de twee windturbines. Deze 

komt naar verwachting eind augustus ter inzage.  

 

Consequenties (w.o. financiële) 

Terinzagelegging 

In de vorige raadsinformatienota d.d. 9 maart 2021 is ingegaan op de consequenties van een nieuwe ter 

inzage legging. Op basis van bovenstaande informatie wordt geconcludeerd dat de ter inzage legging 

doorgezet kan worden zoals eerder voorgesteld in de vorige raadsinformatienota. De verhoging van het 

vermogen nemen we in de procedure mee. Naar aanleiding van vragen vanuit gemeenteraad en inwoners 

hebben we gekeken of de termijn van zes weken verlengd kan worden. Dit is juridisch niet mogelijk. 

Daarom blijft de terinzagelegging van 10 juni tot 22 juli 2021 (de basisscholen hebben vanaf 19 juli 

vakantie) . 

 

Communicatie 

We informeren omwonenden (direct omwonenden tot 1 kilometer, omwonenden tot 10 x tiphoogte én 

inwoners van Angeren, Doornenburg en Loo) en indieners van een zienswijze met een brief. In die brief 

informeren wij over de wijziging van het vermogen en over de datum voor de nieuwe terinzagelegging. 

Ook informeren wij hen over de ontwerpwatervergunning van Rijkswaterstaat die ter inzage komt te 

liggen.  

Naast de brief informeren we inwoners via de gemeentepagina van Lingewaard en Duiven, actualiseren 

we de informatie op de website en krijgen betrokkenen die zich bij ons hebben gemeld een email. 

 

Personele inzet en financiën 

Geen andere consequenties dan eerder gerapporteerd in de raadsinformatienota over de nieuwe 

terinzagelegging. 

 

Planning 

De nieuwe terinzagelegging zal ingaan op donderdag 10 juni 2021. 

Deze terinzagelegging duurt 6 weken en is afgelopen op 22 juli 2021. 

Na het zomerreces zal de reactienota worden opgeleverd. De opleverdatum is afhankelijk van het aantal 

en de inhoud van de zienswijzen uit die nieuwe terinzagelegging. 

Daarna zal de besluitvorming door de raad plaatsvinden.  

Naar verwachting wordt eind augustus de ontwerpwatervergunning van Rijkswaterstaat ter inzage gelegd.  

 

Vervolgstappen 

Conform de raadsinformatienota van 9 maart 2021:   

 

De volgende stappen worden doorlopen: 

 Nieuwe terinzagelegging met juiste documenten en de gewijzigde aanvraag vermogen 

 Reeds ingediende zienswijzen en nieuwe zienswijzen worden beantwoord in de concept-

reactienota  

 Besluitvorming en voorbereiden raadsvoorstel door college 

 Besluitvorming raad 

 

Het college informeert uw raad de komende tijd over de volgende stap:  

 Na de terinzagelegging informeren wij u in een raadsinformatienota over het aantal nieuwe 

zienswijzen en de planning. 

 De terinzagelegging van de ontwerpwatervergunning van Rijkswaterstaat. 

 

Na de terinzagelegging van de ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerp-Wnb-vergunning en -ontheffing 

vindt besluitvorming in het college plaats en leggen wij u de stukken voor die nodig zijn voor uw 

besluitvorming over de afgifte van een verklaring van geen bedenkingen. 
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Bijlage(n) 

- Brief aan omwonenden 

 

 

 

burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

 

 

drs. I.P. van der Valk dr. P.T.A.M. Kalfs 

 


